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feszültség változását meredekeb-
bé teszi. A komparátorral meg-
formázott impulzusok az IC2
szinkron bemenetére élvezérelt
Clock bemenetére kerülnek. A D
bemenet az impulzusgenerátor
beállított impulzusszélességű fo-
lyamatos jelsorozatát kapja.

A flipflop kimeneti jelei az in-
vertáló pufferfokozaton keresz-
tül vezérlik a FET-eket. Ezek a je-
lek annyiban különböznek az
impulzusgenerátorétól, hogy
mintegy hozzá vannak kötve ah-
hoz az időponthoz, amikor a há-
lózati feszültség a pozitívból ne-
gatívba történő átmenete során
0 V közelében lesz. Ezért a FET-
ek kinyitása és lezárása csak ezen
nullaátmenet pillanatában le-
hetséges (ami a hálózati zajok
termelését erősen lecsökkenti),
és így mindig egész számú perió-
dusra vonatkozik. Az R1 potenci-

ométer változtatásával állítható a
generátor impulzusainak kitölté-
si tényezője, azaz változtatható a
terhelés bekapcsolt és kikapcsolt
állapotának aránya, ezáltal pedig
a hőtermelő eszközünkkel előál-
lított hő mennyisége is. 

A FET-eket helyettesíthetjük
más típusokkal is, amelyek meg-
engedett feszültség- és áramérté-
kei hasonlók. Lényeges, hogy tar-
talmazzanak belső védődiódát! 

Az alkatrészek többsége elhe-
lyezhető a 3. ábrán látható rajzo-
latú üvegszálas, egyoldalas nyákla-
pon, a 4. ábra szerint. Ha a terhe-
lés nagyobb, mint 500 W, úgy a
FET-eket lássuk el hűtőfelületek-
kel! A kész panelt szigetelő anyag-
ból készült dobozban helyezzük
el. Ennek falára erősítsük fel a
CS2 dugaljat és az R1 potit. A po-
tenciométer tengelyét okvetlenül szige-
telten vezessük ki! A készülék megépíté-

se közben nagyon gondosan tartsuk be
az I. érintésvédelmi osztályú készülé-
kekre vonatkozó előírásokat! A panelt
fém dobozban helyezzük el, amelyhez
hozzákötjük a hálózati védővezetőt. A
CS1 a háromeres hálózati kiskábelen
levő villásdugót, a CS2 a dobozra sze-
relt, védőérintkezős aljzatot jelképezi.

A bemérés során ellenőrizzük,
hogy a teljes szabályozási tarto-
mányban megvan-e a feszültség
a C2 kondenzátoron. Ha ez ész-
revehetően változik, úgy csök-
kentsük R2 értékét! 

I. Nyecsajev cikkébből (Ragyio)
fordította: Sipos Mihály
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Oszcilloszkóp javítás nagy gyakorlattal!
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